
Stressz

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 17:2-4, 15-16; 19:1-2; 
Márk 6:31-34; Galata 6:2; János 15:13

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én meg-
nyugosztlak titeket” (Mt 11:28).

Min den kit ér stressz. Mun ka he lyi kö ve tel mé nyek, csa lá di vál sá gok, bûn tu dat,
a jö võ bi zony ta lan sá ga, a múlt mi at ti elé ge det len ség – már ön ma gá ban is elég.
Mind ez az élet ál ta lá nos ese mé nye i vel együtt ké pes ak ko ra nyo más sal ne he -
zed ni az em ber re, ami már fi zi kai és lel ki egész sé gé re is ki hat. Két ku ta tó,
Thomas H. Holmes és Richard H. Rahe ki fej lesz tet te a tár sa dal mi al kal maz ko -
dá si ská lát, ami fel so rol ja az élet kü lön bö zõ ese mé nye it, és jel zi ezek stressz -
ér té két is: há zas társ ha lá la – 100; sé rü lés, be teg ség – 53; la kó hely vál toz ta tás –
20 stb. Aki nek 200 vagy még több pont ja ös  sze gyû lik egy szer re, an nál 50%-
kal nõ a meg be te ge dés koc ká za ta. Aki nek 300 vagy még több pont ja van, krí -
zis hely zet be fog ke rül ni. A stressz bi zo nyos mér té kig szük sé ges a tel je sít mény
nö ve ke dé sé hez, egy pon ton túl azon ban már ve szé lyez te ti az egész sé get. 

Jé zus a ta ní tá sa i val és sa ját pél dá já val is be mu tat ta, hogy az élet okoz ta stressz
leg jobb el len sze re, ha el csen de sed ve, nyu godt kö rül mé nyek kö zött Is tent ke -
res sük (Mk 6:31). Az Úr – ha en ged jük – se gít meg bir kóz ni azok kal a hely ze -
tek kel, ame lyek nagy nyo más alatt tar ta nak, ugyan ak kor éle tünk el ke rül he tet -
len ré szét ké pe zik.
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AZ ÉLET PRÓBATÉTELEI

Ho gyan gon dos ko dott Is ten Il lés rõl az Izráel or szá gát súj tó, hos  szan tar tó
aszá lyos idõ szak alatt? 1Kir 17:2-6, 15-16

A so ká ig el hú zó dó éhín ség ide jén Il lés min den bi zon  nyal igen kö zel érez het te
ma gát az Úr hoz, aki sze mé lye sen vi sel te gond ját. Elõ ször is al kal ma volt ta -
pasz tal ni, hogy a hol lók (ál ta lá ban vis  sza ta szí tó nak tar tott ma da rak) na pon ta
két szer is hoz tak ne ki élel met. Mi ez, ha nem cso da!? Majd pe dig egy ke vés ke
olaj ból és liszt bõl két éven ke resz tül há rom em ber táp lá lá sá ra ele gen dõ ke nyér
ké szült. Még mi lyen bi zony ság ra len ne szük sé ge az em ber nek Is ten gond vi se -
lé sé vel kap cso lat ban? El len White Is ten vég idei hû sé ges né pé re vo nat koz tat ta
en nek a tör té net nek a ta nul sá gát. „Lát tam, hogy ke nye rünk és vi zünk biz to san
meg lesz ab ban az idõ ben, nem fo gunk szû köl köd ni, sem éhez ni. Is ten ké pes rá,
hogy a pusz ta ság ban te rít sen asz talt ne künk. Ha szük sé ges, hol lók kal küld táp -
lá lé kot, ahogy Il lés ide jé ben tet te” (El len G. White: Early Writings. 56. o.).

Mi min den tör tént még Il lés sel, és mi lyen ta nul sá got von ha tunk le mind -
eb bõl sa ját éle tünk re néz ve? 1Kir 17:17-22; 18:23-39, 45

Is ten fel hasz nál ta Il lést az öz vegy as  szony fi á nak fel tá masz tá sá ra. Mi cso da hit -
pró ba! Mi lyen bi zony ság ez ar ra, hogy Is ten nek ha tal ma van élet és ha lál fe lett!
Ez után kö vet ke zett a Kármel-hegyi pró ba, Is ten ha tal má nak ta gad ha tat lan és
lát vá nyos be mu ta tá sa. Vé gül a há rom évig tar tó aszály utá ni nagy esõ szin tén
azt je lez te, hogy Is ten igen is tö rõ dik az em be rek dol ga i val. Il lés éle te te le volt
köz vet len is te ni cso dá val. Ne héz el kép zel ni, ho gyan is for dul hat elõ bár ki vel
ezek után, hogy nem bí zik ma ra dék ta la nul az Úr ban. Il lés nél még is a stressz és
a csüg ge dés tü ne tei mu tat koz tak (bõ veb ben a hol na pi ta nul mány ban).

Itt egy fon tos ta nul ság rej lik. Füg get le nül at tól, hogy hány cso dát ta pasz tal tunk
már az éle tünk ben, min dig jön nek újabb aka dá lyok. Sen ki nem men te sül az élet
ba ja i tól, még egy olyan pró fé ta sem, mint Il lés! 

Ta lán si ker vagy va la mi lyen tel je sít mény mi att ne he ze dik ránk a
stressz? Ér zel mi fel he vült ség gel já ró ese mé nyek hos  szú so ro za ta (még
ha jó dol gok ról van is szó) sú lyos bít hat ja a ter hün ket. Ugyan ak kor vi -
szont mi ért kell na gyon vi gyáz nunk, ne hogy túl sá go san ön elé gült té vál -
junk a jó kö rül mé nyek kö zött? 
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AZ ÉLET KESERŰ ESEMÉNYEI

Akár részt vett Il lés sze mé lye sen a több száz em ber ki vég zé sé ben, akár nem,
min den kép pen az õ irá nyí tá sa alatt tör tént meg az, ami rõl 1Kir 18:40 ver se be -
szá mol, és ez ér zel mi leg va ló szí nû leg tel je sen ki me rí tet te. En nek a tett nek a
vég re haj tá sát azért en ged te meg Is ten, mert ez volt a gyer mek ál do za to kat is kö -
ve te lõ bál vány imá dás (Jer 19:5) el tör lé sé nek egyet len le het sé ges mód ja, ami
vi szont ret te ne tes ér zel mi meg ter he lést je lent he tett Il lés nek.

A nagy vi a dal után még mi várt Il lés re? 1Kir 19:1-2

Akháb ural ko dá sá nak kez de té tõl fog va a go nosz ki rály nõ el tö kélt szán dé ka
volt, hogy rá ve gye fér jét Baál tisz te le té re és szol gá la tá ra (lásd 1Kir 16:31). En -
nek kö vet kez té ben egész Izráel bál vány imá dó szo ká so kat vett fel. Jézabelnek
nagy sze re pe volt Astóret kul tu szá nak vis  sza ál lí tá sá ban is, ami a ká na á ni bál -
vány imá dás egyik leg in kább le ala cso nyí tó és go nosz for má ja volt. Pap jai ha lá -
la mi att Jézabel iszo nyú ha rag ra ger jedt, min den tü rel me el fo gyott.

Ho gyan re a gált Il lés Jézabel üze ne té re? 1Kir 19:3-4

Ho gyan es he tett en  nyi re két ség be Il lés, Is ten em be re, aki el ké pesz tõ cso dák so -
ro za tá nak volt ta nú ja? Ho gyan ju tott el ad dig a pon tig, ami kor ar ra kér te Is tent:
ve gye el az éle tét? Hi szen gon dol junk csak a cso dák ra, ame lye ket sa ját sze mé -
vel lá tott, sõt, õ ma ga is ré sze se volt vég hez vi tel ük nek!

„Így hasz nál ja ki Sá tán az em be ri gyen ge sé ge ket. Ma is ugyan úgy mun kál ko -
dik. Ha va la kit fel le gek vesz nek kö rül, za var ba hoz nak a kö rül mé nyek, vagy
sze gény ség, nyo mor kí noz, Sá tán azon nal ott van, hogy kí sért sen, bánt son. Jel -
le münk gyen ge pont ja it tá mad ja meg. Ar ra tö rek szik, hogy meg in gas sa Is ten be
ve tett bi zal mun kat” (El len G. White: Jé zus éle te. Bu da pest, 1989, Ad vent Ki -
adó. 92. o.).

Mi lyen sok szor tes  szük mi is ugyan ezt! El fe led ke zünk ar ról, hogy mi -
lyen kü lön le ges mó don se gí tett meg az Úr a múlt ban. Mi ért olyan fon -
tos, kü lö nö sen a két ség beej tõ, stres  szes idõk ben an nak em lé ké be ka -
pasz kod ni, amit ez idá ig tett éle tünk ben Is ten? Mi ért fe led ke zünk meg
olyan kön  nyen az Úr tet te i rõl? Ho gyan se gít het át a ne héz idõ kön, ha Is -
tent di csõ ít jük és ne ki adunk há lát?
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ISTEN GYÓGYMÓDJA

1Kir 19:5-9 ver sei sze rint mi lyen egy sze rû gyógy mó dot aján lott Is ten Il lés -
nek ak kor, ami kor olyan erõs stressz ha tás nak volt ki té ve?

Alud jon, egyen, is mét alud jon, még töb bet egyen. Majd negy ven nap és negy -
ven éj jel te gye ki ma gát erõs fi zi kai meg ter he lés nek: men jen el a Kármel-
hegytõl a Hórebig. Mi lyen ér de kes, hogy gyak ran ja va sol ják a lel ki meg ter he -
lés el len sze re ként az ele gen dõ al vást, a test moz gást és az egész sé ges ét ren det. 

A rossz han gu lat egyik ál ta lá nos ke ze lé si mód ja a te vé keny ség meg ter ve zé se.
Eh hez szi go rú an meg ha tá ro zott óra ren det kell ké szí te ni, ami ben olyan kel le -
mes és cél irá nyos te vé keny sé gek sze re pel nek, ame lyek ar ra kény sze rí tik a le -
han golt em bert, hogy kü lön bö zõ ese mé nye ket szer vez zen, vár jon és hajt son
vég re. Ez a rend szer se gít a pá ci ens nek ab ban, hogy po zi tív mó don tölt se el az
ide jét és el ke rül je az ön saj ná la tot. A te vé keny sé gek kö zött gyak ran sze re pel a
test moz gás, ami endorfint (mor fi um hoz ha son ló ké mi ai anya got) ter mel. Ez ke -
dély ja ví tó, és leg alább át me ne ti leg eny hí ti a de pres  szió ha tá sát. 

Is ten olyan lé pé sek kel ve zet te Il lést, ame lyek nyo mán hely re állt lel ki egész sé -
ge. Fon tos, hogy a pró fé tá hoz ha son ló an mi is kész sé ge sen kö ves sük a men  nyei
ve ze tést. Amint Il lés le ült a fe nyõ fa alá, imád koz ni kez dett. Nem volt ép pen he -
lyes, amit imá já ban mon dott (ar ra kér te Is tent, hogy ve gye el az éle tét), de
imád ko zott, és azt kí ván ta, hogy az Úr ve gye ke zé be a dol gok irá nyí tá sát.

Idõ vel a pró fé ta ki he ver te ször nyû csüg ge dé sét, és az Úr a ké sõb bi ek ben is fel tud -
ta hasz nál ni (lásd 1Kir 19:15-16; 2Kir 2:7-11). Mi e lõtt egy ha tal mas for gó szél ben
a menny be ra gad ta tott vol na, még fel ken te utód ját pró fé tá nak, és lát ta, amint a Jor -
dán fo lyó vi ze ket té vált, majd Elizeussal együtt szá raz láb bal át is kelt raj ta. 

Vé ge ze tül Is ten a menny be ra gad ta Il lést, nem kel lett meg hal nia. Ez azért ér de -
kes, mert a pró fé ta nem sok kal ko ráb ban még ar ra kér te az Urat, hogy ve gye el
az éle tét. 

Mi bõl ma ra dunk ki, ha csak a csüg ge dés és két ség beesés ide jén imád ko -
zunk? Mi lyen elõ nyök kel jár, ha va la ki kö vet ke ze te sen imád ko zik, és
nem csak vész hely ze tek ben for dul Is ten hez? Ho gyan ta nul ha tunk meg
rend sze re sen imád koz ni?
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JÉZUS MÓDSZERE A STRESSZ KEZELÉSÉRE

Ami kor az 1990-es évek kö ze pén hir te len el ter jedt a mo bil te le fo nok hasz ná la -
ta, egy idõs ad ven tis ta lel kész ezt mond ta: „Ne kem so sem lesz mobilom. Ami -
kor el me gyek a gyü le ke ze tek be és meg hall ga tom az em be rek prob lé má it, be le -
fá ra dok, el szo mo ro dom. Mi helyst azon ban be ülök az au tóm ba, me ne dé ket ta -
lá lok. Ha len ne mo bil te le fo nom, még ott sem le het nék nyug ton.” Krisz tus min -
den kö ve tõ jé nek szük sé ge van ar ra, hogy le gyen egy nyu godt „bú vó he lye”,
ahol meg pi hen het, imád koz hat, és Is ten sza vá ra fi gyel het az írott Igé ben. 

Mi lyen ta nul sá got von ha tunk le Mk 6:31 ver sé bõl ön ma gunk szá má ra?
Gyak ran tes  szük mi is ezt? Eset leg sok szor ta lá lunk va la mi ki fo gást? 

El len White a kö vet ke zõ ket ír ta Jé zus ról: „Ak kor vol tak bol dog órái, ha egye -
dül volt a ter mé szet tel és Is ten nel. Va la hány szor meg en ged ték, mun ka he lyé rõl
a me zõk re ment, hogy a zöld völ gyek ben el mél ked jen, és kö zös ség ben le gyen
Is ten nel a hegy ol da lon vagy az er dõ fái kö zött. A haj nal gyak ran fél re e sõ he lyen
ta lál ta, el mél ked ve, az Írá so kat ku tat va vagy imád koz va. E csen des órák után
vis  sza tért ott ho ná ba, hogy vé gez ze kö te les sé ge it, és pél dát ad jon a tü rel mes
mun ká ra” (El len G. White: Jé zus éle te. Bu da pest, 1989, Ad vent Ki adó. 66. o.).

Még hol ta lált me ne dé ket Jé zus? Mt 21:17; Mk 11:11

Az em be rek le het nek a nyug ta lan ság vagy a bé ke for rá sai. Jé zus azok nál a ba -
rá ta i nál ta lált bé két, akik vi gasz tal ták és sze re te tet hoz tak az éle té be. Láz ár,
Már ta és Má ria há za ilyen hely volt szá má ra. „Szí vét erõs ér zel mi szá lak kö töt -
ték a bethániai családhoz… gyak ran, ha el fá radt és em be ri tár sa ság ra vá gyott,
bol dog gá tet te, hogy eb be a bé kés ott hon ba menekülhetett… Meg vál tónk ér té -
kel te a csön des ott hont és az ér dek lõ dõ hall ga tó kat. Vá gyott az em be ri gyön -
géd ség re, ud va ri as ság ra, ér zel mek re” (i. m. 441. o.).

Ho gyan al kal maz hat juk Jé zus stressz ol dó mód sze re it sa ját éle tünk ben?
Mit ta ná csol nánk azok nak, akik vá ros ban lak nak és hos  szú órá kat kell
utaz ni uk, hogy ki me hes se nek a ter mé szet be? Mit mond ha tunk azok -
nak, akik né pes csa lád dal él nek egy fe dél alatt? Ki hez men nénk ro ko na -
ink/ba rá ta ink kö zül, ha lel ki tá masz ra, erõ sí tés re vol na szük sé günk?
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KÖNNYÍTENI MÁSOK TERHEIN

Ami kor Pé ter a Mes ter rõl be szélt, mit emelt ki ma ga tar tá sá val kap cso lat -
ban? ApCsel 10:38

Jé zus éle tét alap ve tõ en az ön zet len ség jel le mez te. Min den ener gi á ját má sok
meg men té sé re for dí tot ta, ked ves sza va i val és gyó gyí tó ere jé vel kön  nyeb bé
akar ta ten ni hely ze tü ket. Ugyan ak kor so sem hasz nál ta is te ni ere jét a sa ját hasz -
ná ra. Ez min den bi zon  nyal olyan mély ha tást gya ko rolt Pé ter re, hogy ezt
mond ta a Meg vál tó ról: „szer te járt, jót tett, és meg gyó gyí tott min den kit, akik az
ör dög igá já ban ver gõd tek” (ApCsel 10:38, új prot. ford.).

Az ese tek több sé gé ben a mun ká val, em be ri kap cso la tok kal, pénz zel stb. kap -
cso la tos stressz hely ze tek az em ber sa ját éle tét érin tik. Ha vi szont fi gyel mün ket
má sok ra össz pon to sít juk (és nem ön ma gunk ra), ez jó mód szer ar ra, hogy fel -
sza ba dul junk a ránk ne he ze dõ nyo más alól. Ál ta lá ban job ban ér zik ma gu kat és
meg elé ge det teb bek azok, akik va la mi lyen ön kén tes vagy kö zös sé gi mun kát
stb. vé gez nek, mint akik nem fog lal koz nak ilyes mi vel. 

Mi lyen üze ne tet ta lá lunk Jn 15:13; Gal 6:2 és Fil 2:4 ver se i ben? 

John D. Ro cke fel ler (1839–1937) éle te pél da ar ra, ho gyan le het eny hí te ni a
stressz nyo má sát, ha az em ber nem csak ön ma gá ra, ha nem má sok ra is fi gyel.
1879-re cé ge, a Stan dard Oil Tár sa ság vé gez te az Egye sült Ál la mok ban tör té -
nõ olaj fi no mí tás 90%-át. 50 éves ko rá ra õ lett a leg gaz da gabb em ber a föl dön.
1891-ben azon ban ideg ös  sze om lást ka pott, és megcsapta a halál szele. Ám be -
teg sé gé bõl alig né hány hó nap alatt meg gyógy ult. Ho gyan? 

Egy sze rû ét rend re tért át, ele get pi hent és moz gott, és el dön töt te, hogy va gyo -
ná ból ada ko zik. Éle te hát ra lé võ 40 éve a jó té kony ság je gyé ben telt. A XX. szá -
zad ele jén sze mé lyes va gyo na csak nem el ér te a 900 mil lió dol lárt. Ha gya té kát
ha lá la kor 26 mil lió dol lár ra be csül ték. Ado má nya i val rend kí vül sok jót tett a
vi lág ban. Éle te majd nem 50 év vel meg hos  szab bo dott, meg elé ge det ten élt 97
éves ko rá ig. 

Mi lyen ál dá sa ink szár maz tak már ab ból, hogy má sok nak se gí tet tünk?
Mi ért is ne igye kez het nénk imád koz va, tu da to san még több jót ten ni? 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Tel je sen ki me rül ve ült le [Il lés] egy fe nyõ fa alá pi hen ni. Amint ott ült, kér te
Is tent, hadd hal jon meg… A ke se rû csa ló dás tól ös  sze tört és min den em ber lak -
ta hely tõl mes  szi re ve tõ dött me ne kü lõ nem akart töb bé em be rek sze mé be
nézni… Min den kit ér nek ke se rû csa ló dá sok, és oly kor min den kit ha tal má ba
ke rít a csüg ge dés; ami kor fáj da lom az em ber sor sa, és ne héz hin nie, hogy Is ten
még min dig jó sá gos se gí tõ je föl di gyer me ke i nek; ami kor an  nyi ra gyöt rik a ba -
jok, hogy in kább kí ván ja a ha lált, mint az éle tet. Ilyen kor so kan el en ge dik Is -
ten ke zét, és a ké tely rab sá gá ba, a hi tet len ség fog sá gá ba es nek. Ha ek kor meg -
nyíl na lel ki sze mük, és fel fog nák Is ten in téz ke dé se it, meg men té sü kön fá ra do -
zó an gya lo kat lát ná nak, akik lá bu kat az örök he gyek nél is erõ sebb alap ra he -
lye zik. És ak kor új hit, új élet éb red ne ben nük” (El len G. White: Pró fé ták és ki -
rá lyok. Bu da pest, 1995, Ad vent Ki adó. 102–103. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Elõ for dult már, hogy vi lá go san lát tuk, amint Is ten mun kál ko dik az

éle tünk ben, hogy hi tünk erõs volt, köz vet le nül utá na még is sú lyos
két sé gek kö zött ver gõd tünk Is ten nel és ve ze té sé vel kap cso lat ban?
Mit ta nul tunk eb bõl a ta pasz ta lat ból, ami má sok nak is se gít het ha -
son ló kö rül mé nyek kö zött? 

2. Mi ért érez zük job ban ma gun kat, ha se gí te ni tu dunk va la ki nek? Mi -
ért for dul ez elõ gyak ran? Ugyan ak kor mi ért olyan ne héz ön fel ál do -
zó an él ni? Ho gyan ta nul hat juk meg az ön fel ál do zást, ez zel se gít ve
kör nye ze tün ket? 

3. Vizs gál juk meg a szo ká sa in kat, ame lyek hat nak egész sé gi ál la po -
tunk ra! Mit eszünk és mit iszunk? Men  nyi test moz gást vég zünk?
Men  nyi sza bad idõnk van? Mi az, amin vál toz tat ha tunk, hogy ér zel -
mi leg és fi zi ka i lag is ki egyen sú lyo zot tab bak le gyünk? Egye sek ko -
moly pszi cho ló gi ai prob lé mák kal küz de nek, és ezért or vo si se gít ség -
re van szük sé gük. Ugyan ak kor a leg több ilyen eset ben már az élet -
mó dot érin tõ szo ká sok meg vál toz ta tá sa is ki fe je zett ja vu lást ered -
mé nyez het.

4. Men  nyi „sza bad” idõnk van? Mit kez dünk ve le? Ho gyan hasz nál -
hat nánk ki job ban ar ra, hogy erõ sít sük az Is ten nel va ló kap cso la -
tun kat? 
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AZ ÖRÖM

Sok min den ás hat ja alá bol dog sá gun kat – az idõ, a vál to zás, és fõ -
ként egy tra gé dia. Nincs sem mi baj a bol dog ság gal, de túl sá go san in -
ga tag ala pot je lent, ha csu pán a meg fe le lõ kö rül mé nyek re építünk…

De a vá lasz nem a bol dog ság el uta sí tá sa, ha nem az, ha túl lé pünk
raj ta, az örömhöz… Az öröm kü lön bö zik a bol dog ság tól, mert mély sé -
ge sen va ló sá gos, kö rül mé nye ink tõl füg get le nül. Is ten ben gyö ke re zik és
a fel tá ma dás ener gi á ja táp lál ja, így az öröm nem függ at tól, ma gas-e a
jö ve del münk, tö ké le tes-e a há zas tár sunk, min den rend ben van-e kö rü -
löt tünk. Az öröm meg ha lad ja a bol dog sá got, és még leg mé lyebb bol -
dog ta lan sá gunk kö ze pet te is je len van.

Rebecca Manley Pippert

Örö münk tar tós le het, ha fel idéz zük, mi lyen hû sé ges és vál to zat lan
Is ten. Ha rá össz pon to sí tunk, örö münk új ra é led. A hit gyö ke ré bõl szök -
ken szár ba a szív örö me. Le het, hogy elõ ször nem tu dunk még örül ni,
de idõ vel ez is be kö vet ke zik. Bíz zunk az Úr ban, ha szo mo rú ak va -
gyunk, s Õ a kel lõ idõ ben úgy fe lel ne künk, hogy hi tünk ter mõ re for -
dul, és tu dunk örül ni az Úr ban. A két ség szo ron gást szül, de a bi za lom
hos  szú tá von örömet…

Gon dol koz zunk hát az Úr szent ne vé rõl, hogy job ban bíz zunk ben -
ne, és ké szen áll junk az öröm re! Is ten szent, igaz sá gos, hû sé ges és ál -
lan dó. Va jon nincs elég okunk ar ra, hogy bíz zunk ben ne? Az Úr min -
den tu dó, min den ha tó és min de nütt je len va ló, mi ért is ne tá masz kod hat -
nánk rá jó kedv vel?! Akik is me rik ne ved, bíz nak ben ned, és akik bíz nak
ben ned, ve led ör ven dez nek, Uram.

Charles Spurgeon
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